DMV Luma Serter Plus™

Šviečiantis įdėjiklis dideliems lęšiams

Numatytas naudojimas
„DMV Luma-Serter Plus“ skirtas kontaktiniams lęšiams, kurių skersmuo didesnis nei 13 mm, įdėti. Jį galima
naudoti odenos, minkštiesiems, hibridiniams arba dujoms laidiems (standiesiems) kontaktiniams lęšiams.
Naudojimo instrukcija
Prieš naudodami pirmą kartą, nuvalykite priemonę 70 % izopropilo alkoholiu ir palikite išdžiūti ore.
Įdėjimas – Uždėkite priemonę ant kišeninio žibintuvėlio apšviestojo galo. Uždėkite kontaktinį lęšį siurbtuko centre. Laikykitės Jūsų akių gydytojo pateiktos lęšių paruošimo instrukcijos. Įjunkite kišeninį
žibintuvėlį ir, naudodami apšviestą siurbtuko centrą kaip orientyrą, atsargiai kelkite lęšį link atmerktos
akies. Kita ranka prilaikykite atmerktus akių vokus ir uždėkite lęšį ant ragenos. Kai lęšis prikibs prie
akies, išimkite „DMV Luma-Serter Plus“. Šviesos filtras neleidžia kontaktinių lęšių tirpalams patekti į
kišeninį žibintuvėlį.
Priemonės forma pritaikyta, kad atitiktų daugumos kišeninių žibintuvėlių galą. Jeigu pacientai pageidauja, jie gali pasirinkti uždėti priemonę ne ant kišeninių žibintuvėlio, o ant piršto galo.
Siurbtuko briaunos suformuotos su pakeltu paviršiumi, kuris prilaiko lęšį ir neleidžia jam prikibti prie
„DMV Luma-Serter Plus“.
Laikykitės Jūsų kontaktinių lęšių pritaikytojo nurodymų/ akių gydytojo nurodymų.
Valymas
Po kiekvieno priemonės naudojimo nuvalykite ją 70 % izopropilo alkoholio ir palikite išdžiūti ore.
Išdžiovinę laikykite priemonę jos dėkle. Numatykite ją pakeisti kas šešis mėnesius.
Atsargumo priemonė: Jeigu netyčia pridedate priemonę prie akies paviršiaus, tiesiog išimkite
ją iš akies, nes siurbimo nėra. Neslinkite priemonės per akies paviršių.
Įspėjimas: laikykite šią priemonę toliau nuo skysčių, pvz., rankų kremo, plaukų gelio, nagų lako
nuėmiklio ir stiprių oksiduojančių medžiagų.
Įspėjimas: užspringimo pavojus. Šią ir kitas medicinos priemones laikykite toliau nuo mažų
vaikų. Šios priemonės nerekomenduojama naudoti sergančioms arba pažeistoms akims. Jeigu
pajutote akies dirginimą, neįprastą regos sutrikimą arba skausmą, kreipkitės į akių gydytoją.
Įspėjimas: Įspėjimas: nors duomenų apie šios priemonės sukeltą alergiją nėra, jos sudėtyje yra
sausos natūralios gumos. Jos sudėtyje nėra skysto latekso, kuris yra žinomas alergenas.
NENAUDOKITE „Luma-Serter Plus“ kontaktiniams lęšiams, kurių skersmuo yra mažesnis
nei 12,5 mm, kad nepaliestumėte akies paviršiaus.
Jeigu patyrėte su šia priemone susijusį sunkų incidentą, praneškite apie tai gamintojui. Jeigu gyvenate
ES, apie šį incidentą praneškite kompetentingai valstybės narės institucijai, kurioje gyvenate.
Ši priemonė leidžia kontaktinių lęšių nešiotojams įsidėti ir (arba) išsiimti savo kontaktinius lęšius, kad
naudotų juos pagal jų numatytąją paskirtį. Todėl ši priemonė laikoma medicinos priemone.

105°C
220°F

Ši priemonė yra medicinos priemonė

Saugoti nuo tiesioginės saulės
šviesos

Laikyti ne aukštesnėje nei 105 °C
temperatūroje

Daugkartinis naudojimas vienam
pacientui

Perskaitykite Naudojimo instrukciją

Pagaminimo data

dmvcorp.com

Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich
DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague; The Netherlands
Issue Date: 2020-10

Luma Serter Plus_10/2020

